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Konferencja naukowa „Gangsterzy z PRL.
Przestępczość zorganizowana w Polsce. Lata
siedemdziesiąte i osiemdziesiąte” – Gdańsk,
11–13 kwietnia 2016

W dniach  11–13  kwietnia  br.  w  gdańskiej
s iedz ib ie  Oddz ia łu  IPN  odbyła  s ię
konferencja naukowa pt. „Gangsterzy z
PRL.  Przestępczość  zorganizowana  w
Polsce.  Lata  siedemdziesiąte  i
osiemdziesiąte” .  

Gości powitali Dyrektor Oddziału, prof. Mirosław Golon, a także dr Karol Nawrocki,
naczelnik  Oddziałowego Biura Edukacji  Publicznej  IPN w Gdańsku.  W ciągu trzech dni
referaty  wygłosiło  blisko  trzydziestu  naukowców z  polskich  i  zagranicznych  ośrodków
naukowych (m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Instytutu Historii PAN,
Uniwersytetu  Wiedeńskiego).  Wśród  referentów  obecni  byli  także  przedstawiciele
pozostałych  jednostek  IPN  oraz  studenci.  Wielu  z  nich  wzbogaciło  swoje  wystąpienia
interesującymi prezentacjami.

Konferencja  podzielona  została  na  następujące  bloki  tematyczne:  „Perspektywa
ogólnopolska” (prowadzący: dr Daniel Wicenty), „Perspektywa prawna i kryminologiczna”
(prowadzący: prof.Mirosław Golon), „Perspektywa medio- i kulturoznawcza” (prowadzący:
dr Karol Nawrocki), „Perspektywa lokalna i regionalna” (prowadzący: dr Paweł Skubisz),
„Perspektywa studiów przypadku” (prowadzący: dr hab.Grzegorz Berendt). Szczegółowa
informacja dot. tematów poszczególnych wystąpień dostępna jest w załączonej ulotce.

Drugiego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy pt. „Mafia w
latach 80. iw początkach lat 90. XX w. Fakty, podobieństwa, różnice”. Wśród dyskutantów
obecni byli: JerzyJachowicz, Dariusz Loranty, Cezary Gmyz, dr Karol Nawrocki. Poprowadził
go dr DanielWicenty.

Konferencja  ze  względu  na  nowatorską  i  niecodzienną  tematykę  cieszyła  się  dużym
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zainteresowaniem mediów i publiczności. W sali konferencyjnej im. gen. Augusta Fieldorfa
„Nila” obecnych było mimo przedpołudniowej pory zwykle około kilkudziesięciu gości.

Pokłosiem konferencji będzie obszerna relacja telewizyjna dostępna niebawem na kanale
internetowym  IPNtv.  Na  przełomie  2016/2017  r.  planowane  jest  również  wydanie
materiałów pokonferencyjnych w formie drukowanej. Fotorelacja z konferencji dostępna
jest na stronie internetowej Facebook Oddziału IPN w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia był: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Patroni medialni: Tygodnik Do Rzeczy, Radio Gdańsk
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